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Úplné znenie 
 

O R G A N I Z A Č N É H O    P O R I A D K U   
M e s t s k e j   p o l í c i e   v  N i t  r e 

(3 dodatky) 
  
 

PRVÁ ČASŤ 
 

§1  
Základné ustanovenia 

 
(1) Organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom  č.564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  
(2) Upravuje najmä organizačnú štruktúru Mestskej polície v Nitre (ďalej len MsP), 
určuje rámec základných povinností jednotlivých pracovných pozícií, rozsah oprávnení vedúcich 
a ďalších riadiacich zamestnancov, upravuje vzájomné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti 
medzi jednotlivými pracovnými úsekmi a pozíciami.  
(3) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov MsP.   
(4) Každý zamestnanec musí byť s organizačným poriadkom oboznámený. 
Organizačný poriadok je prístupný každému zamestnancovi na informačných tabuliach MsP 
a u vedúcich zamestnancov. 
 

§2 
Riadenie a zastupovanie 

 
(1) Činnosť mestskej polície riadi náčelník (ďalej len NMsP), v čase jeho neprítomnosti ho 
zastupuje stály zástupca náčelníka (ďalej len ZNMsP). 
(2) ZNMsP koordinuje činnosť obvodov Mesto, Klokočina a Chrenová, činnosť priestupkového 
referátu a Mestského kamerového systému (ďalej len MKS). 
(3) Obvody sa vnútorne členia na menšie územné celky – okrsky. Okrsky vymedzuje a podľa 
potreby mení NMsP. 
(4) Všetci príslušníci mestskej polície (ďalej len príslušníci MsP), s výnimkou NMsP a ZNMsP, sú 
bez ohľadu na svoje pracovné zaradenie povinní, na základe rozhodnutia nadriadeného, plniť 
úlohy príslušníka mestskej polície- člena hliadky. 

 
 

§3 
Členenie podľa organizačnej štruktúry 

 
  (1) ZNMsP riadi úsek, do ktorého patrí: 

-  veliteľ obvodu (ďalej len VO), 
- zástupca VO (ďalej len ZVO), 
- operačný – koordinátor, (ďalej len OPK), 
- operačný (ďalej len OP), 
- okrskár, 
- príslušník MsP – člen hliadky, 
- kadet, 
- starší objasňovateľ, 
- objasňovateľ, 
- referent pre PCO, 
- koordinátor MKS, 
- operátor MKS,  
- hlavný psovod, 
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- psovod. 
      (2) NMsP priamo riadi úsek, do ktorého patrí: 

- ekonóm, 
- personalista, 
- administratívny zamestnanec archívu (AZA), 
- upratovačka, 
- právnik, 
- veliteľ ŠVS, DDI, koordinátor prevencie, 
- preventista, 
- výstrojný, 
- výzbrojný, 
- administratívny zamestnanec podateľne + pokladník - sekretariát  (ďalej len AZP). 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
 

Riadenie, postavenie, práva, povinnosti 
 

§4 
Vedúce funkcie 

  
Vedúcimi funkciami sú funkcie: 
   - NMsP, 
   - ZNMsP, 
   - veliteľ obvodu (ďalej len VO),  
   - zástupca veliteľa obvodu (ďalej len ZVO), 
   - ekonóm. 

 
§5 

Hodnosti 
 

(1) Príslušníkovi MsP je po získaní odbornej spôsobilosti podľa zákona o obecnej polícii a splnení 
ďalších požadovaných kritérií udelená hodnosť. 
(2)  Hodnosti, ich vyobrazenie, kritéria a ostatné náležitosti súvisiace s nimi, sú upravené internou 
smernicou MsP.     

 
§6 

Náčelník MsP 
 

(1) NMsP koordinuje, riadi a zodpovedá za činnosť MsP. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi 
mesta. Priamo riadi úsek podľa §3 ods.2. 
(2) Plní základné úlohy náčelníka v zmysle zákona o obecnej polícii :  

- organizuje prácu zamestnancov mestskej polície, 
- podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku 

a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 
- spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej 

zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 
- predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá 

za hospodárne využívanie zverených prostriedkov, 
- zabezpečuje odborný výcvik a školenie zamestnancov obecnej polície, 
- podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov mestskej 

polície, 
- plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora. 
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(3)  Náčelník MsP plní i ďalšie úlohy: 

-  zúčastňuje sa zasadnutí MZ a zasadnutí MR, zasadnutí príslušných komisií na základe ich 
požiadaviek,    

- predkladá primátorovi návrhy interných predpisov, v rámci svojej riadiacej činnosti vydáva 
príkazné listy 

- podľa požiadaviek MZ vypracúva správy o činnosti MsP 
  
 

§7 
Zástupca náčelníka MsP  

 
(1)  Funkciu stáleho ZNMsP zriaďuje MZ.  
(2) Počas neprítomnosti NMsP ho zastupuje v plnom rozsahu, okrem návrhov súvisiacich s 
pracovnoprávnymi vzťahmi zamestnancov. 
(3) Organizuje a koordinuje spoluprácu obvodov. V čase prítomnosti NMsP riadi činnosť priamych 
podriadených podľa organizačnej štruktúry a plní si svoje úlohy, najmä: 

- kontroluje dokumentáciu týkajúcu sa výkonu služby, dáva pokyny na riešenie zistených 
nedostatkov, 

-  podľa potrieb určuje a koordinuje výkon služieb jednotlivých obvodov, 
- kontroluje výkon služby, na základe zistených nedostatkov predkladá náčelníkovi návrh na  

riešenie 
- predkladá náčelníkovi písomný návrh na výšku osobných príplatkov a odmien podriadených 

v zmysle organizačnej štruktúry vypracovaný na základe podkladov VO, 
- písomne predkladá náčelníkovi návrhy na riešenie podriadených zamestnancov v prípade 

porušenia pracovnej disciplíny, 
- prešetruje sťažnosti občanov, zabezpečuje vyhotovenie zápisníc z prešetrenia a písomných 

odpovedí občanom a ÚHK, 
- vypracováva a predkladá NMsP organizačné pokyny na vykonanie preventívno-

bezpečnostných, represívno-bezpečnostných akcií poriadkového útvaru MsP: 
  - samostatných 
  - v súčinnosti s Policajným zborom 
  - v súčinnosti s ostatnými spolupracujúcimi orgánmi. 

(4) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

§8 
Veliteľ obvodu  

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP. 
(2) Plní úlohy zamestnanca podľa zákona o obecnej polícii a vedúceho zamestnanca podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Zodpovedá za činnosť prideleného obvodu. 
(3) Určuje riadiaceho zamestnanca – veliteľa zmeny. 
(4) VO najmä: 

- plánuje hliadkovú činnosť svojich  podriadených, 
- určuje podriadeným príslušníkom miesta výkonu služby (okrsky) a prioritné úlohy, 

priebežne kontroluje ich plnenie, 
- pred odchodom zamestnancov do výkonu služby kontroluje ich ustrojenosť, čistotu 

rovnošaty, kompletnosť výstroja a výzbroje, zabezpečuje odstránenie zistených alebo 
nahlásených nedostatkov prostredníctvom výstrojného a výzbrojného zamestnanca, 

- dbá na hospodárne využívanie motorových vozidiel a technických zariadení používaných 
vo výkone ním riadenej pracovnej zmeny, 

- kontroluje dokumentáciu týkajúcu sa výkonu služby, 
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- dbá na dodržiavanie pracovnej disciplíny ním riadenej zmeny, oznamuje náčelníkovi  
zistené porušenia, 

- prijíma podnety občanov, 
- spolupracuje s ostatnými veliteľmi pri plnení úloh MsP, v prípade neprítomnosti veliteľa 

iného obvodu preberá jeho riadenie, 
- vybavuje pridelenú poštu, dbá na dodržanie zákonných lehôt,  
- vypracúva správy o činnosti svojho obvodu podľa príkazu NMsP, ZNMsP predkladá 

požiadavky na zabezpečenie činnosti obvodu, 
- kontroluje splnenie úloh uložených svojím podriadeným, 
- predkladá NMsP alebo ZNMsP výsledky kontroly skutočného stavu  pokutových blokov 

príslušníkov MsP svojho obvodu, 
- personalistovi predkladá podklady na určenie čerpania nadčasov u jednotlivých 

zamestnancov obvodu, 
- ZNMsP písomne predkladá návrhy (spolu s odôvodnením) odmien  podriadených 

príslušníkov (písomný návrh na zmenu osobného príplatku predkladá spravidla štvrťročne), 
- zúčastňuje sa zasadnutí výborov v mestských častiach (ďalej VMČ) podľa požiadaviek, 
- vykonáva kontroly uplatňovania teoretických znalostí v praxi. 

 (5) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

§9 
Zástupca veliteľa obvodu 

(ďalej ZVO) 
 

(1) Je podriadený  NMsP, ZNMsP, VO. 
(2) Plní úlohy zamestnanca MsP podľa zákona o obecnej polícii a povinnosti vedúceho 
zamestnanca podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Plní pokyny VO, v čase jeho  
neprítomnosti riadi a zodpovedá za činnosť celého obvodu v plnom rozsahu, inak si plní úlohy 
vedúceho zamestnanca svojej pracovnej zmeny. 
(3) ZVO 

- plánuje služby celého obvodu, 
- kontroluje plnenie úloh, 
- v prípade neprítomnosti VO preberá riadenie iného obvodu, 
- ak je v čase jeho pracovnej zmeny porada vedenia, zúčastňuje sa jej namiesto VO, 
- vypracúva podklady pre VO na hodnotenie príslušníkov MsP v príslušnom obvode, 
- zúčastňuje sa zasadnutí VMČ, 
- vykonáva kontroly uplatňovania teoretických znalostí v praxi. 

 (3) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

§10 
Veliteľ zmeny 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP, VO, ZVO. 
(2) Je určený VO spravidla na týždňové obdobie prípadne konkrétnu akciu. 
(3) Plní úlohy príslušníka  MsP podľa zákona o obecnej polícii a vykonáva hliadkovú činnosť.  
(4) Plní pokyny veliteľov a zástupcu obvodov, v čase ich neprítomnosti riadi a zodpovedá za 
činnosť zmeny v plnom rozsahu. 
(5) Veliteľ zmeny obvodu Mesto je v prípade neprítomnosti VO, ZVO nadriadený veliteľovi zmeny 
obvodu Klokočina. 
(6) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
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§11 
Operačný koordinátor 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP, VO, ZVO.  
(2) Plní úlohy mestskej polície  podľa zákona o obecnej polícii v platnom znení. Riadi a zodpovedá 
za činnosť na  operatívno-technickom  úseku v plnom rozsahu, inak si plní úlohy operačného 
pracovníka svojej pracovnej zmeny. 
(3) Počas neprítomnosti svojich nadriadených a veliteľa zmeny riadi činnosť mestských policajtov. 
(4) operačný koordinátor zodpovedá najmä : 

- za činnosť operatívno-technického úseku, 
- za kontrolnú činnosť operačných MsP 
- za vyškolenie ďalších osôb do výkonu na  operatívno-technickom úseku, 
- za školenia OP so zameraním na zjednotenie postupov a činností na  operatívno-

technickom úseku, 
- za predkladanie požiadaviek na zabezpečenie činnosti na operatívno-technickom úseku, 
- za vedenie evidencie priestupkov v PC, 
- za vypracovanie podkladov potrebných k štatistickému vyhodnoteniu a predkladá ich 

príslušnému VO 
- za písomnosti a  agendu  na operatívno-technickom úseku 

(5) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

§12 
Operačný 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP, VO, ZVO, OPK 
(2) Operačný pracovník denne najmä: 

- preberá službu od predchádzajúceho OP vrátane odkazov, kľúčov a iného materiálu podľa 
zoznamu schváleného interným predpisom, o prevzatí služby vyhotoví záznam v knihe 
služieb, 

- vydáva príslušníkom MsP materiál a pomôcky potrebné do výkonu služby, vedie ich 
evidenciu  v knihe výdaja materiálu, 

- zabezpečuje zákroky hliadok na podnety prijaté zvonku, 
- obsluhuje telefónnu ústredňu a fax MsP, aktualizuje interný telefónny zoznam, 
- kontroluje pohyb hliadok a vedie o ňom záznamy, 
- prostredníctvom priemyselnej televízie a bezpečnostného zariadenia sleduje priestory 

budovy a okolia MsP, v prípade nebezpečenstva vniknutia nepovolanej osoby alebo 
spustenia poplašného zariadenia postupuje podľa príslušnej smernice, o situácii 
bezodkladne informuje nadriadeného, 

- obsluhuje technické zariadenia umožňujúce vstup osôb a vozidiel do objektu MsP, 
- vydáva a preberá zbrane o čom vykoná záznam v ich evidencii, počas tréningu sebaobrany 

uloží prevzaté zbrane do prenosného trezora, 
- rieši priestupky a ukladá blokové pokuty priestupcom, ktorí sa dostavili na MsP, 
- príslušníkom MsP vo výkone služby poskytuje z príslušných databáz potrebné informácie, 
- poskytuje informácie občanom v zmysle platných predpisov, 
- eviduje správy zo služby všetkých obvodov, sťažnosti a podnety občanov v knihe udalostí, 
- pripravuje materiál a písomnosti (napr. správy, odkazy a pod.) potrebné pre nasledujúcu 

pracovnú zmenu, 
- v prípade potreby vykonáva činnosti na MKS. 

(2) Počas neprítomnosti nadriadených riadi činnosť mestských policajtov. 
(3) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
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§13 
Okrskár 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP, VO, ZVO. 
(2) Plní úlohy mestskej polície  podľa zákona o obecnej polícii v platnom znení a zodpovedá za 
činnosť na pridelenom okrsku. 
(3) Okrskár najmä: 

- rieši špecifické problémy okrsku, 
- zabezpečuje kontakt na poslancov MZ a členov VMČ a informuje ich z hľadiska jeho  

činnosti  o situácii na pridelenom okrsku, 
- komunikuje v pridelenom okrsku s občanmi, správcami budov, riaditeľmi škôl a iných 

zariadení s cieľom riešiť ich špecifické problémy, 
- eviduje nedostatky zistené v okrsku  hliadkami MsP a nahlásené občanmi, 
- zúčastňuje sa s VO alebo ZVO na zasadnutiach VMĆ, 
- prednostne si preberá a rieši sťažnosti občanov spadajúce do miesta  jeho okrsku, 
- oboznamuje veliteľa obvodu alebo zástupcu veliteľa obvodu so všetkými skutočnosťami 

v pridelenom okrsku, 
- podáva návrhy VO alebo ZVO na zefektívnenie výkonu služby v okrsku. 

(4) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

§14 
Príslušník MsP – člen hliadky 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP, VO, ZVO. 
(2) Vykonáva hliadkovú činnosť a plní úlohy mestskej polície podľa zákona o obecnej polícii 
v platnom znení. Za účelom rozdelenia úloh príslušníkom MsP sa na začiatku svojej pracovnej 
zmeny v stanovenom čase zúčastňuje na rozdelení do zmeny, riadne ustrojený a s prevzatými 
výstrojnými a výzbrojnými súčiastkami.  
(3) V pridelenom okrsku (resp. pridelenom mieste) určeným spôsobom ( motohliadka, 
cyklohliadka, pochôdzková činnosť)  prioritne plní úlohy stanovené svojimi nadriadenými.  
(4) Pri plnení úloh je povinný postupovať zákonným spôsobom a uplatňovať príslušné právne 
predpisy. 
(5) Z ukončenej služby je povinný bezodkladne vypracovať správu a odovzdať ju VO, ZVO. 
K priestupkom, ktoré nedoriešil na mieste je povinný vyhotoviť úradný záznam a podľa možnosti 
spísať zápisnice o podaní vysvetlenia s páchateľom priestupku, poškodeným a svedkami. Podľa 
možností je povinný objasniť vec tak (t.j. obstarať potrebné podklady), aby príslušný správny 
orgán mohol vo veci rozhodnúť. 
(6) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§15 
Starší objasňovateľ 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP. 
(2) Vykonáva metodickú a analytickú činnosť na priestupkovom referáte. 
(3) Prideľuje spisy objasňovateľom priestupkového referátu. 
(4) Zodpovedá za dodržiavanie postupov pri riešení priestupkových spisov v súlade s príslušnými 

predpismi. 
(5) Priebežne kontroluje riešenie priestupkových spisov. 
(6) Zabezpečuje podklady pre štatistické spracovanie priestupkov. 
(7) Spolupracuje so správnymi orgánmi príslušnými prejednávať priestupky, ktoré objasňuje MsP. 
(8) Informuje NMsP o splnených úlohách. 
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Vypracúva analýzy a podklady na tvorbu aplikačných programov potrebných pre prácu MsP, 
spracúva informácie získané zo špecializovaných zdrojov informácií (najmä z evidencie 
priestupkov MsP) a zabezpečuje požiadavky na informácie z informačnej siete zamestnávateľa 
(evidencia obyvateľstva, evidencia psov a pod.). 
(9) vykonáva systémovú administráciu a údržbu dát informačných systémov, spravuje bezpečnosť 

bázy dát informačných systémov. 
(10) Zúčastňuje sa porád NMsP. 
(11) Zabezpečuje prípravu písomností a dôkazových materiálov získaných v procese 

objasňovania na archiváciu. 
(12) V spolupráci s právnikom MsP pripravuje metodické usmernenia ohľadom činnosti 

v procese objasňovania priestupkov. 
(13) V rozsahu poverenia primátorom mesta zahajuje a vedie správne konanie. 
(14) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom 

práce. 
 

§16 
Objasňovateľ 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP, staršiemu objasňovateľovi. 
(2) Vykonáva objasňovanie priestupkov v prevažnej miere v budove MsP. 
(3) Preberá od AZA zaevidované spisy, v čase jeho neprítomnosti od osoby poverenej 

zastupovaním AZA. 
(4) Kontroluje úplnosť a kvalitu dôkazových prostriedkov. 
(5) Rozhoduje o prípadnom doplnení priestupkových spisov novými dôkazmi. 
(6) Archivuje dôkazné prostriedky získané v procese objasňovania alebo riešenia priestupkov.  
(7) Zabezpečuje potrebné vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré môžu prispieť 

k objasneniu priestupku. 
(8) AZA a personalistovi dáva potrebné údaje o fyzických a právnických osobách za účelom 

vyžiadania vysvetlenia resp. predvolania. 
(9) Predkladá AZA priestupkové spisy, kde je potrebné zistiť údaje o držiteľovi motorového 

vozidla z evidencie držiteľov motorových vozidiel. 
(10) Vypracováva správy o výsledku objasňovania priestupkov a predkladá ich  

príslušnému správnemu orgánu. 
(11) Zabezpečuje vykonanie zmien v knihe evidencie priestupkov. 
(12) Aktualizuje evidenciu priestupkov v PC vkladaním všetkých zmien vzniknutých a zistených 

v procese objasňovania. 
(13) V rozsahu poverenia primátorom mesta zahajuje a vedie správne konanie. 
(14) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom 

práce. 
 

§17 
Koordinátor MKS a PCO 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP.  
(2) Vedie kompletnú administratívu súvisiacu s prevádzkovaním PCO. 
(3) Zabezpečuje pripájanie, editovanie, odpájanie  a vymazávanie jednotlivých nájomníkov PCO, 
zabezpečuje potrebnú dokumentáciu objektu. 
(4) Zabezpečuje posudzovanie technickej možnosti pripojenia jednotlivých uchádzačov 
o pripojenie na PCO a vyhodnocuje technickú prevádzku PCO cez autorizovaného technika   
zabezpečuje školenie obsluhy PCO.  
(5) Jedná so zákazníkmi.  
(6) Ďalej zabezpečuje najmä ochranu osobných údajov z MKS v zmysle platných právnych 
predpisov, komplexne zabezpečuje činnosť MKS vrátane jeho rozširovania, plánuje zmennosť  
operátorov na MKS.  
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(7)Na základe poverenia NMsP zabezpečuje najmä školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, v oblasti ochrany práce spolupracuje s odborovou organizáciou a ďalšími subjektmi  pri 
plánovaní a vykonávaní opatrení, pripravuje návrhy smerníc a príslušných usmernení, 
zabezpečuje údržbu a správu priestorov MsP, kontroluje stav materiálno-technického  
zabezpečenia výkonu služby, dáva pokyny na jeho zabezpečenie, výdaj, prípadne odstránenie 
zistených nedostatkov. 
(8) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§18 
Veliteľ školiaceho a výcvikového strediska a detského dopravného ihriska 

 
(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Zabezpečuje a koordinuje činnosť Školiaceho a výcvikového strediska Mestskej polície v Nitre 
(ďalej len strediska) a detského dopravného ihriska. 
(3) Pre riadny chod strediska najmä: 
- organizuje odbornú výchovu, školenie a výcvik príslušníkov mestskej polície, vrátane 
novoprijatých príslušníkov, 
- organizuje školenia z právnych noriem potrebných pre výkon povolania príslušníka obecnej 
polície a zabezpečuje ponuku takejto činnosti pre iné obecné polície a ich realizáciu, 
- organizuje streleckú a telesnú prípravu, výcvik sebaobrany a nácvik taktiky zákrokov pre 
príslušníkov mestskej polície a zabezpečuje ponuku a realizáciu takejto činnosti aj pre iné obecné 
polície,   
- organizuje previerky z odbornej a fyzickej pripravenosti príslušníkov mestskej polície a 
zabezpečuje ponuku takejto činnosti pre iné obecné a mestské polície a ich realizáciu,   
- organizuje Vzdelávací program odbornej spôsobilosti príslušníkov obecných polícií v zmysle 
nariadenia vlády SR č.590/2003 Z.z. o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej 
polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície (ďalej len vzdelávací program), 
- organizuje výberové konania na pracovnú pozíciu príslušníka mestskej polície v súlade 
s pracovným poriadkom, 
- zabezpečuje realizáciu fakturácie za vzdelávanie,  
- zabezpečuje ubytovanie pre prihlásených účastníkov vzdelávania,   
- zabezpečuje lektorov výučby predmetov v súlade so vzdelávacím programom, vrátane 
spracovania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s lektormi (ďalej len 
dohody),   
- zodpovedá za správnosť vyplatenia odmien za lektorskú činnosť v rozsahu  príslušných dohôd,    
- zabezpečuje učebné materiály pre účastníkov vzdelávania,     
- zabezpečuje podklady pre MV SR za účelom vykonania skúšok odbornej spôsobilosti    vrátane 
samotného vykonania skúšky, 
(4) Organizuje činnosť objektu dopravného ihriska zameranú na praktickú a teoretickú časť 
dopravnej výchovy detí a mládeže, dohliada na jeho efektívne využívanie. Kontroluje funkčnosť 
jeho zariadení, vzniknuté nedostatky nahlasuje nadriadenému. 
(5) Plní úlohy zamestnanca podľa zákona o obecnej polícii. Pripravuje, iniciuje a realizuje 
preventívne programy, koordinuje spolupôsobiace subjekty v preventívnej činnosti. Vykonáva 
najmä propagačno-osvetovú činnosť zameranú na vytváranie priaznivej klímy pre prevenciu, 
podnecuje verejnosť k spolupráci s MsP. Zabezpečuje vzdelávanie subjektov prevencie kriminality 
vrátane príslušníkov MsP. Koordinuje a vyhodnocuje prevenciu kriminality v rámci MsP. V prípade 
poverenia koordinuje a riadi preventívno-bezpečnostné akcie. 
(6) Aktualizuje internetovú stránku MsP. 
(7) Hliadkovú činnosť vykonáva podľa potreby zamestnávateľa. 
(8) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce.    
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§19 
Hlavný psovod 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP pre výkon, VO, ZVO. 
(2) Komplexne riadi, zabezpečuje, organizuje a hodnotí činnosť psovodov. 
(3) Je povinný najmä: 

− navrhovať komisiu na preskúšanie a realizovať preskúšanie psovodov a psov, 

− viesť prehľad o schopnostiach a odbornej úrovni psovodov, o schopnostiach psov a ich 
zdravotnom stave, 

− plánovať psovodov do služby, výcvik psov so psovodmi ako aj termíny preskúšania 
psovodov po dohode s VO, viesť evidenciu použitia psov vo výkone služby, 

− vypracovať plán výcviku tri pracovné dni pred výcvikom a predložiť ho na schválenie 
náčelníkovi, dbať na jeho dodržiavanie, vypracovať písomné metodické a organizačné 
pokyny, 

− riadiť výcvik, v prípade svojej neprítomnosti písomne poveriť psovoda na riadenie  výcviku, 

− hodnotiť ošetrovanie psa, odborné vedomosti a prácu psovoda a psa. 
 
(4) Navrhuje personálne obsadenie skupiny psovodov. 
(5) Plní si povinnosti psovoda. 
(6) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§20 
Psovod 

 
(1) Je podriadený NMsP, ZNMsP pre výkon, VO, ZVO, hlavnému psovodovi. 
(2) Vykonáva hliadkovú činnosť príslušníka MsP so psom. 
(3) Je pridelený do príslušného obvodu. 
(4) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§21 
Výzbrojný  

 
(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Výzbrojný má hmotnú zodpovednosť za výzbrojný materiál MsP v sklade. Zabezpečuje  
prieskum trhu, nákup, uskladnenie a výdaj zbraní, streliva a iných výzbrojných a komunikačných 
súčiastok. Zodpovedá za technický stav zbraní zamestnancov, 1x mesačne kontroluje technický 
stav zbraní a streliva. Plní úlohy zamestnanca podľa zákona o obecnej polícii 
(3) Denne najmä:  

- zabezpečuje výzbrojný materiál potrebný na realizáciu výkonu služby, styk s dodávateľmi, 
uplatnenie objednávok a reklamácií dodaného tovaru, 

- zabezpečuje údržbu a opravy výzbroje, 
- kontroluje čistotu zbraní, na odstránenie zistených nedostatkov dáva záväzné pokyny, 
- zúčastňuje sa na rozdelení úloh zamestnancov za účelom vykonania kontroly výzbroje 

zamestnancov spoločne s VO resp. ZVO,  
(4) Zodpovedá: 

- za oblasť materiálno – technického zabezpečenia príslušníkov MsP v oblasti telesnej 
a streleckej činnosti čistotu zbraní, 

- za uloženie zbraní a streliva. Vážne udalosti (napr. stratu zbrane) bezodkladne nahlási 
NMsP a OR PZ v Nitre. 

- za vedenie evidencie materiálu vo výzbrojnom sklade, 
- za oddelenú evidenciu zbraní, evidenciu streliva 
- je zodpovednou osobou v zmysle zákona o zbraniach a strelive. 
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(5) Týždenne preveruje stav (počet) zbraní a streliva, výsledky kontrol zapisuje do knihy kontrol 
a zbraní a streliva, o ich výsledku informuje svojich nadriadených.  
(6) Organizuje a vedie streleckú prípravu zamestnancov, podľa potreby vydáva a preberá zbrane 
a strelivo zamestnancom. 
(7) Zúčastňuje sa na riešení škodových udalostí zbraní, streliva a iných výzbrojných súčiastok  
MsP (vyčíslenie škody).   
(8) Plní povinnosti hlavného operatéra vysielacej rádiovej siete v zmysle platných predpisov 
(vrátane interných), najmä : 

- oboznamuje zamestnancov MsP s obsluhou rádiostaníc a kontroluje správnosť ich použitia, 
- vykonáva kontrolu prevádzky rádiovej siete, zabezpečuje odstránenie nedostatkov tejto 

prevádzky, 
- vedie evidenciu vykonaných kontrol prevádzky rádiovej siete. 

(9) Zabezpečuje základnú údržbu počítačovej siete MsP a MKS. 
(10) Hliadkovú činnosť vykonáva podľa potreby zamestnávateľa. 
(11) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§22 
Výstrojný 

 
(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Plní úlohy zamestnanca podľa zákona o obecnej polícii Výstrojný má hmotnú zodpovednosť za 
výstrojný materiál MsP v sklade. Zabezpečuje prieskum trhu, nákup, uskladnenie a výdaj 
výstrojných súčiastok. Zodpovedá za celkový stav výstroje zamestnancov. Plní úlohy 
zamestnanca podľa zákona o obecnej polícii. 
(3) Výstrojný zabezpečuje najmä: 

- výstrojný materiál MsP, styk s dodávateľmi, uplatnenie objednávok a reklamácií dodaného 
tovaru, 

- vedie evidenciu výstrojného materiálu, 
- údržbu a opravu oblečenia a ostatných výstrojných súčiastok presahujúce povinnosti 

príslušníkov MsP   
- zúčastňuje sa na rozdelení úloh zamestnancov za účelom vykonania kontroly výstroje, jej 
upravenosti a čistoty, spoločne s VO resp. s ZVO, 
(4) Podľa potreby sa zúčastňuje na riešení škodových udalostí výstroje a výstrojných súčiastok 
MsP (vyčíslenie škody). 
(5) Zodpovedá za funkčnosť vozového parku MsP, spravidla 1krát do týždňa vykonáva jeho 
kontroly, zabezpečuje odstránenie zistených resp. nahlásených nedostatkov, odborné opravy 
a kontroly. 
(6) Zúčastňuje sa porady vedenia informuje o zistených nedostatkoch, navrhuje vhodné riešenia  
(7) Hliadkovú činnosť vykonáva podľa potreby zamestnávateľa.       
(8) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§23 
Preventista 

 
(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Plní úlohy zamestnanca podľa zákona o obecnej polícii.  
(3) Pripravuje, iniciuje a realizuje preventívne programy.  
Vykonáva najmä: 
(4) propagačno osvetovú činnosť zameranú na vytváranie priaznivej klímy pre prevenciu, 
podnecuje verejnosť k spolupráci s MsP. 
(5) Zabezpečuje vzdelávanie subjektov prevencie kriminality vrátane príslušníkov MsP. 
(6) Aktualizuje internetovú stránku MsP. 



 11 

(7) Hliadkovú činnosť vykonáva podľa potreby zamestnávateľa. 
(8) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§24 
Ekonóm 

 
(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Na základe pokynov nadriadených a v súlade s právnymi predpismi vypracúva rozpočet MsP, 
sleduje jeho dodržiavanie a zodpovedá za jeho čerpanie. Podľa potreby predkladá vedúcemu 
finančného odd. MsÚ stav čerpania rozpočtu. 
(3) Zabezpečuje podklady k vedeniu účtovnej evidencie podľa jednotlivých položiek rozpočtu MsP, 
vykonáva účtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov MsP. 
(4) Spracúva mzdovú agendu MsP, vykonáva dodržiavanie zákona o dani z príjmov 
u zamestnancov MsP, zodpovedá za úhrady do fondov Sociálnej poisťovne. 
(5) Zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi a poisťovňami. 
(6) Zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám, vedie ich evidenciu, 
zodpovedá za likvidáciu faktúr od dodávateľov v stanovenom termíne splatnosti, zodpovedá za 
správnosť a včasnosť údajov poskytovaných orgánom štátnej správy. 
(7) V praxi aplikuje predpisy týkajúce sa činností ním riadených zamestnancov. 
(8) Kontroluje vedenie evidencií ním riadených zamestnancov, pravidelne vykonáva  inventúry 
v pokladni MsP, v prípade potreby zabezpečuje pokladničné práce. 
(9) Určuje zostatkovú hodnotu škody spôsobenej mestskej polícii, vykonáva zrážky z platu 
zamestnancov. 
(10) Zodpovedá za riadny chod ním riadeného úseku. 
(11) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§25 
Právnik 

 
(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Dbá na dodržiavanie zákonnosti v činnosti MsP, upozorňuje nadriadených na zistené 
nedostatky.  
(3) Zastupuje MsP pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi. Zúčastňuje sa súdnych 
pojednávaní súvisiacich s činnosťou MsP. Pripravuje materiály a vypracúva stanoviská. Vyjadruje 
sa k návrhom na podanie trestného oznámenia a pod.  
(4) Pripravuje alebo z právneho hľadiska posudzuje interné predpisy MsP a predpisy týkajúce sa 
činnosti MsP. Pripravuje zmluvy a posudzuje návrhy zmlúv predložené zamestnávateľovi.  
(5) Zaujíma stanoviská k pracovnoprávnym otázkam, k návrhom na uzavretie dohôd o hmotnej 
zodpovednosti, k odškodňovaniu pracovných úrazov, k riešeniu sťažností občanov a pod.   
(6) Na základe predložených podkladov vypracúva hlásenia o škodových udalostiach, navrhuje 
výšku náhrady škody požadovanej od zamestnanca. 
(7) Oboznamuje zamestnancov s novými právnymi predpismi týkajúcimi sa nimi vykonávanej 
práce a vykonáva ich školenia. Spolupracuje s priestupkovým referátom. 
(8) Zabezpečuje a pripravuje materiály týkajúce sa vymáhania pohľadávok a správneho konania. 
(8) Na pokyn NMsP sa zúčastňuje na zasadnutiach orgánov mesta.  
(9) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
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§26 
Personalista 

 
(1) Je podriadený NMsP, ekonómovi. 
(2) Vedie osobné spisy zamestnancov MsP, zakladá do nich príslušnú dokumentáciu,  
pripravuje materiály týkajúce sa personálnych vecí.    
(3) Kontroluje evidenciu dochádzky, nadčasov a nočnej práce, na základe ktorých pripravuje pre 
ekonóma podklady na platy zamestnancov.  
(4) Vedie evidencie zdravotného, dôchodkového a nemocenského poistenia, v súlade s právnymi 
predpismi zabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie poistencov. 
(5) Podľa potreby spolupracuje s ÚP, SP. 
(6) Podľa potreby zabezpečuje vypracovanie a odoslanie aj iných písomností súvisiacich 
s činnosťou MsP.  
(7) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 

 
§27 

Administratívny zamestnanec podateľne + pokladník – sekretariát 
 

(1) Je podriadený NMsP. 
(2) Zodpovedá za administratívu, písomnú agendu vedenia MsP, evidenciu a rozdeľovanie pošty, 
chod sekretariátu MsP, prípravu porád, pracovných stretnutí, školení, príjem podnetov,.  
(3) Denne preberá došlú poštu od doručovateľov a z MsÚ, vrátane novín a časopisov. 
(4) V počítačovej evidencii vedie protokol došlej a odoslanej pošty MsP. 
(5)  Po otvorení listovej zásielky opatrí túto odtlačkom podacej pečiatky a vyznačí v nej potrebné 
údaje. 
(6) Zaevidovanú poštu odovzdá NMsP alebo jeho zástupcovi. Po rozdelení pošty ju zakladá do 
priečinkov. Vyhotovuje zostavy pre písomné potvrdenie prevzatia pošty zamestnancami. 
Pripravuje materiály na archiváciu. 
(7) Podľa potreby prepisuje materiály veliteľov obvodov týkajúce sa činnosti MsP, materiály pre 
primátora, materiály do MR a MZ. 
(8) Na podklade príjmových alebo výdavkových pokladničných dokladov vykonáva pokladničné 
operácie. V súlade s predpismi vedie pokladničnú knihu. 
(9) Z daňového úradu preberá pokutové bloky a odovzdáva ich zamestnancom, utŕžené peniaze 
odvádza na bežný účet MsP v peňažnom ústave.  
(10) Z bežného účtu MsP vyberá finančné prostriedky pre dennú potrebu MsP. 
(11) Na základe výplatných listín vypracovaných ekonómom vypláca zálohy a platy 
zamestnancom MsP. Vypláca  aj  iné hotovosti.       
(12) Zamestnancom MsP predáva stravné lístky a finančné prostriedky odvádza na bežný účet 
MsP.  
(13) Pripravuje a odovzdáva účtovné doklady na archiváciu.  
(14) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§28 
Administratívny zamestnanec archívu 

 
(1) Je podriadený NMsP,  ekonómovi. 
Vykonáva najmä: 
(2) V súlade s registratúrnym poriadkom zamestnávateľa archivuje písomnosti MsP. Podľa potreby 
spolupracuje so zodpovedným zamestnancom MsÚ. 
(3) V prípade potreby na žiadosť zamestnancov vyhľadá požadované písomnosti a proti podpisu 
ich zapožičiava (napr. správu zo služby z dôvodu súdneho konania a pod.) 
(4) Prepisuje materiály týkajúce sa činnosti MsP, materiály pre primátora, do MR a MZ. 
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(5) Preberá oznámenia o priestupkoch prevzaté z operačného pracoviska, zaeviduje a vyhotoví 
spisový obal. 
(6) Vypisuje tlačivá - žiadosti o lustrácie motorových vozidiel DI PZ SR zabezpečuje ich odoslanie.   
(7) Z príslušnej evidencie nahlasuje MsÚ nedostatky zistené hliadkami. 
(8) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§29 
Kadeti 

 
(1) Kadeti sú zamestnanci mesta, ktorí po prijatí do radov MsP (za príslušníka mestskej polície) 
nespĺňajú osobitný kvalifikačný predpoklad, t.j. odbornú spôsobilosť príslušníka mestskej polície. 
(2) Odo dňa prijatia do zamestnania do doby ukončenia odbornej prípravy úspešným vykonaním 
skúšky a vydaním osvedčenia odbornej spôsobilosti podliehajú kadeti MsP organizačne pod 
vedenie ZNMsP pre výkon služby, ktorý vykonáva hodnotenie a usmernenie ich činnosti počas 
uvedenej doby. 
(3) Počas tejto doby vykonávajú hliadkovú činnosť v občianskom odeve s nasadenou reflexnou 
vestou s označením „Mestská polícia.“ 
(4) V hliadkovej činnosti nemajú oprávnenia príslušníkov MsP, nie sú vyzbrojení zbraňou 
a donucovacími prostriedkami, nemajú k dispozícii pokutové bloky. 
(5) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 

 
 

§30 
Operátor na mestskom kamerovom systéme 

 
(1) Je podriadený NMsP.  
(2) Prevádzka MKS je spravidla zabezpečená operátormi MKS – zdravotne postihnutými občanmi 
v rámci projektu chráneného pracoviska. 
(3) Operátor MKS je povinný najmä 
 -  sledovať monitorovaný priestor a v prípade podozrivej udalosti nasmerovať k nej kameru 
 - oznámiť operačnému zistené udalosti z MKS a zaznamenať ich do Knihy udalostí 
              kamerového systému (ďalej len Knihy), 
 -  zaznamenať do  Knihy zálohovanie výnimočných udalostí, 
 -  zaznamenať do Knihy zistené nedostatky. 
(4) V prípade potreby obsluhuje: 
 -  telefonickú ústredňu (prepája hovory), 
 -  otváranie a zatváranie dverí a brán do priestorov MsP. 
(5) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

§31 
Upratovačka 

 
(1) Je podriadená: NMsP, ekonómovi. 
(2) Komplexne čistí a udržiava prevádzkové priestory s použitím aj chemických prostriedkov.  
(3) Denne najmä: 

- zametá, vysáva podlahy v miestnostiach, umýva schodištia, utiera prach na nábytku 
a predmetoch v priamom dosahu, vynáša smeti z odpadkových košov, 

- komplexne chemicky čistí a a umýva sociálne zariadenia, podľa potreby leští sklenené 
výplne dverí a nábytku, 

- komplexne upratuje telocvičňu ( vrátane vysatia a zotretia prachu), 
(4) Týždenne najmä: 
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- upratuje garáž (vrátane vysatia a pozametania), umýva a utiera prach na okenných 
parapetoch, sklených dverách, umýva obkladačky stien, 

(5) Mesačne najmä: 
- umýva chladničky a mrazničky, utiera prach na nábytkoch a predmetoch mimo dosahu( za 

predmetmi a písomnosťami), 
(6) Štvrťročne  najmä: 

- umýva skrinky v kuchynkách, okná, okenné rámy a kryty svietidiel. 
(6) Podľa pokynov nadriadených plní ďalšie úlohy uložené v súlade s dohodnutým druhom práce. 
 
 

TRETIA ČASŤ 
 
 

§32 
Záverečné a zrušovacie ustanovenie  

 
(1) Vydanie tohto Organizačného poriadku bolo prerokované Základnou organizáciou 
Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Mestskej polícii v Nitre dňa 20.3.2007. 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku sa zrušuje Organizačný poriadok  
Mestskej polície v Nitre vydaný Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 20.6.2002 uznesením 
č.č.214/2002.  
(3) Schéma organizačnej štruktúry tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku.   
(4) Organizačný poriadok  bol vydaný Mestským zastupiteľstvom v Nitre dňa 22.3.2007 uznesením 
č. 67/2007-MZ a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2007. 

 
 
 
 
 
 
 
   Jozef Dvonč, v.r.                                                              Miloš Hajnovič, v.r. 

    primátor mesta Nitry                                               náčelník Mestskej polície v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účinnosť Dodatku č.1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre sa určuje dňom 
1.7.2010. 
Účinnosť Dodatku č.2 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre sa určuje dňom 
4.8.2011. 
Účinnosť Dodatku č.3 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Nitre sa určuje dňom 
13.12.2012. 
 
 


